كلمة املهندس هاني أبو ريدة
رئيس االحتاد املصري لكرة القدم

حسب ا َلو ْع ْد الذي َق َط ْع ُناه على َأن ْ ُف ِسنا  ،بِ َت ْح ِقيقِ ُح ْل ِم ٍ
شعب ب َأك َْملِه ،
لكبار في
شعب لَ ْم َير شبا ُبه وأطفا ُله
منتخب بِال ِده َق ْط ُ
َ
ْ
يلعب َو َس َط ا ْ
ِ
لقدم.
أغلى ا
ْ
لبطوالت َ
عبر تار ِيخ كرة ا ْ
بك ِل َز ْه ٍو و ِع ّزةٍ أفتخر بأنَّني َأن ْ َتمي لهذا ا ِ
لعظيم  ،الذي أنجْ ََب
لشعب ا ْ
ِ
هؤالء الالعبني  ،و َق ْد َج َ ّس ُدوا في ك ِل ُخ ْط َوةٍ مبِ ْش َوا ِر ِه ِم احلا ِف ْل َم ْع ًنى ِم ْن
معاني الوطني ِة الصادقه نَ ْح َو َب ِلدهم ونشع ِبهم
فلم ُي َح ِّق ُقوا ما َح َ ّق ُقوه  ،و ْلم يَ ْب ُل ُغوا هذهِ املرتب َة العاليه  ،من أج ِل ما ْل ،
ْ
كان ُج َ ّل َه ِم ِهم ا ُ ِ
طاءة َ ..ف َه ِنيئ ًا لَ ُه ْم
أو شهرةٍ أو جاه  ،ب ْل َ
صر املِ ْع َ
لوفاء مل َ
ّ ْ
بناؤه على هذا ال َقد ِر ِمن الع ِ
طاء
يكون أ ُ
بِ َو َط ِن ِه ْم الغالي  ،وهنيئ ًا لوط ٍن أن َ
ْ َ َ
وا َلو َف ْاء.
وج ّْل َ ،أ ْن نَ ْر ِس َم ال َف ْر َح َة ا َلغا ِم َرة وا ّلس َع َاد َة ا َلبال ِ َغة على
مَ َت َك َ ّنا بِ َف ْض ِل الل ِه َ ّ
عز َ
َ ِ
ِ
ِ
َ
مام َأ ْج َيا ٍل
ُو ُجوه َه َذا ا ّلش ْع ِب ا َلعظ ْيم َ ،ف َق ْد َآن َ
اآلو ْان أ ْن يَ ْن َفت َح ا َ ّلط ِريق أ َ
َت ُك ُون السع َاد ُة َح َ ّق ًا ِم ْن ُح ُقو ِقها بع َد س َن ٍ
وات ِط َوا ْل ِم َن احل ُْز ِن وا ِإلن ْ ِك َس ْار
َْ َ
َّ
َع َاش ْت ِم ْص ُر شا ِم َخ ًة دائِم ًا و َأ َبدا  ،عظيم ًة بشع ِبها وب ِإ ْخ ِ
الص َو َو َط ِني ِة
َأبنائِها و َجه ِد و َتفانِي ِق َ ِ
،ودرةً في َج ِب ِني الب َشريه و َك َنانَ َة الل ِه في ِ
أرضه
ْ َ ْ
ياداتها ُ َ ّ
َ

هاني أبو ريدة

الرئيس  :هاني أبو ريدة
األعضاء  :مجدي عبد الغني
أحمد مجاهد
كرم كردي
سيف زاهر
عصام عبد الفتاح
خالد لطيف
حازم إمام
محمد آبو الوفا
املدير التنفيذي  :ثروت سويلم
مدير اإلعالم  :أسامة إسماعيل
اللغة العربية  :أشرف الشامي
جالل أحمد
اللغة اإلجنليزية  :إيناس مظهر
اللغة الروسية  :سامي عمارة
التصوير  :محمد عبد التواب
العنوان البريدي  5 :شارع اجلبالية .
القاهرة
البريد االلكتروني:

info@efa.eg

املوقع االلكتروني:

/http://www.efa.eg
الهاتف27363730 :00202
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